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Arcam to w dzisiejszych czasach ewenement – jako jeden
z nielicznych wiêkszych brytyjskich producentów nadal nale¿y do

brytyjskich w³aœcicieli, a ca³a produkcja odbywa siê we w³asnej
fabryce, ulokowanej tu¿ przy dziale badawczym w Anglii. Pomimo
zwi¹zanych z tym znacznie wy¿szych kosztów, urz¹dzenia Arcama

nadal wytrzymuj¹ napór produkowanej g³ównie w Chinach
konkurencji. CD73T nie jest nowoœci¹, ale Arcam nie zmienia

ka¿dego roku wszystkich modeli.

Arcam CD73T
Wyœwietlacz, w typowej dla Arcama zielonej
barwie, jest ³agodny, ale dobrze czytelny.

W ³¹czaj¹c Arcama do sieci, za pomoc¹
 mechanicznego wy³¹cznika z zielon¹
diodk¹, od razu wiadomo, z czym ma-

my do czynienia: poœrodku przedniego panelu
rozœwietla siê zielony wyœwietlacz alfanumerycz-
ny oraz du¿y kalendarzyk utworów. A ten koja-
rzymy z napisem CD-Text i ju¿ wiemy, ¿e napêd
najprawdopodobniej pochodzi od Sony. Z ty³u,
z jednym wyj¹tkiem, standard: wyjœcia – analogo-
we RCA (niez³ocone) oraz cyfrowe koaksjalne
i TOSLINK, a tak¿e gniazdo sieciowe IEC. Wyj¹t-
kiem od regu³y jest podwojone wyjœcie analogo-
we. Nie jest to proste dolutowanie drugiej pary
gniazd, a prowadzenie osobnego toru. Jeszcze
jeden element mo¿na uznaæ za dodatkowy, ale
taki widok bêdzie coraz czêstszy – mamy dwa
gniazda mini-jack: jedno dla zewnêtrznego od-

biornika podczerwieni i drugie trigger 12V. Arcam
powa¿nie traktuje wyzwania stawiane przez sys-
temy instalacyjne, które powoli, acz nieub³aganie
staj¹ siê coraz wa¿niejsz¹ czêœci¹ œwiata audio.

Zdjêta górna œcianka jest bardzo lekka - wy-
konana z aluminium. Nad napêdem, który rze-
czywiœcie okazuje siê klasykiem – jednostk¹ Sony
z g³owic¹ KSS-213 – doklejono drug¹ warstwê
aluminium. Reszta obudowy (poza przednim pa-
nelem) wykonana jest ze stalowej blachy. Ca³y
uk³ad, poza sterowaniem wyœwietlacza i przycis-
kami ekranowanymi grub¹ blach¹, umieszczono
na jednej du¿ej p³ytce. Podobnie jak w Marantzu,
tak i tutaj z transformatora – w tej roli ³adny to-
roid z gumowymi podk³adkami – wychodzi sporo
napiêæ, osobno dla ka¿dej sekcji. Naj³adniejsza
jest ta dla czêœci audio, zastosowano w niej m.in.
bardzo dobre kondensatory Nichicon Fine Gold.
Czêœæ cyfrowa, wraz z zegarem, równie¿ ma ca³-
kiem przyzwoity zasilaczyk – z kondensatorami
Elna “Red” Cerafine. Pozosta³e sekcje, jak np.
napêd, maj¹ ju¿ “zwyk³e” Elny. Oporniki wszê-

CD-Text mo¿e siê
wydawaæ niepotrzebny,
ale do czasu a¿ z nim nie po¿yjemy
– potem ju¿ zawsze bêdziemy przychylniej
patrzeæ na urz¹dzenia wyposa¿one
w to udogodnienie.

Wyjœcie analogowe umieszczono tu¿ za na-
pêdem. Niespodziewanie sygna³ jest z niego

przenoszony doœæ daleko do wyjœæ RCA.

W zasilaczu zastosowano transformator
toroidalny oraz bardzo dobre kondensatory.

dzie s¹ metalizowane i najczêœciej precyzyjne.
Uk³ad audio umieszczono tu¿ za napêdem, a syg-
na³ trafia do niego bardzo krótk¹ taœm¹, wprost
z g³owicy. Poza pojedynczym przetwornikiem
Wolfson Microelectronic oraz scalakiem TL072
w sekcji konwersji tor jest podwojony. W czêœci
wzmacniaj¹cej pracuj¹ bardziej prozaiczne uk³a-
dy JRC2114, którym towarzysz¹ jednak konden-
satory polipropylenowe Wima. Wyjœcie aktywo-
wane jest przez przekaŸnik. Wszystko wygl¹da
bardzo ³adnie, szczególn¹ uwagê zwrócono na t³u-
mienie drgañ, przyklejaj¹c mikrogumê na prze-
kaŸnikach, napêdzie oraz zegarze. Zupe³nie bez
sensu jest jednak wed³ug mnie umiejscowienie
wyjœæ audio - zamiast tu¿ za uk³adem s¹ one prze-

suniête doœæ daleko w bok, wprawdzie z ekra-
nem, ale jednak zasilane przez d³ugi kabel.
Odtwarzacz dostarczany jest ze starym, nie-

³adnym pilotem, chocia¿ Arcam wyposa¿a
swoje inne urz¹dzenia w lepsze sterowniki.

Wnêtrze Arcama pokazuje, ¿e czas nie stoi w miejscu – du¿a czêœæ
to monta¿ powierzchniowy, a ca³e urz¹dzenie projektowane
jest bez podzia³u na stopnie. Klasyczny jest
jedynie napêd Sony.

Napêd
pochodzi od

Sony, i dziêki
temu mamy

CD-Text.
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CD73T
Cena [z³] 2690
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.audiocenter.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomite zasilanie, ³adna czêœæ elektroniczna. Szcze-
góln¹ uwagê zwrócono na t³umienia drgañ.
Funkcjonalnoœæ
Mamy dwa wyjœcia RCA (mo¿liwoœæ integracji z rozbu-
dowanymi instalacjami lub porównywania interkonek-
tów). CD-Text.

Brzmienie
Szybkie, dok³adne, wnikaj¹ce w tkankê nagrañ. Ciê¿ar
przeniesiony w kierunku wy¿szych czêstotliwoœci, bas
konturowy.

Arcam gra najbardziej przejrzystym, wnikaj¹-
 cym pod podszewkê wydarzeñ dŸwiêkiem.

Wy¿szy œrodek i góra s¹ bowiem nieco mocniej-
sze ni¿ w pozosta³ych urz¹dzeniach testu, a bas
podawany nieco l¿ej. Ciekawie wypada w porów-
naniu z Marantzem: jest od Japoñczyka szybszy,
bardziej wyrazisty i g³êbiej wchodzi w detale.
Z drugiej strony nie ³¹czy ze sob¹ poszczegól-
nych dŸwiêków tak przekonuj¹co, jak SA7001.
Po prostu widzi wiêcej, jednak nie zawsze zaj-
muje siê d³u¿ej tym, co zobaczy. Daje to napraw-
dê znakomity wgl¹d w nagranie, którego – poza
Quadem – nie potrafi³ powtórzyæ ¿aden odtwa-
rzacz tego testu. Zarówno gêste plany z piêkne-
go soundtracku American Beauty (Thomas New-
man, Dreamworks 50233, CD) zosta³y ujawnio-
ne w ca³ym swoim bogactwie, jak te¿ mocna
i gêsta jazda z p³yty Porcupine Tree Deadwings
(Lava/Warner Music 93437, CD) zosta³a pokaza-
na, przeœwietlona i zapamiêtana. S³ychaæ by³o
wyraŸnie, ¿e nagranie sk³ada siê z kolejnych
warstw nak³adanych przez realizatora jedna za
drug¹, a nie ze œciany dŸwiêku.

Jak wspomnia³em, balans tonalny przechylony
jest w kierunku œrednich i wy¿szych czêstotli-
woœci, przez co mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bas za-
brzmi nieco zbyt szczup³o. Jak pokaza³a p³yta
Anthony Wilson Nonet Power of Nine (Groove
Note, GRV1035-3, SACD/CD), zakres ten jest
bardzo zwarty, “krótki”, doskonale kontrolowa-
ny, i byæ mo¿e dlatego odczuwalny subiektywnie

jako l¿ejszy ni¿ u konkurencji. Scena dŸwiêkowa
lokowana jest raczej bli¿ej centrum, bez wysko-
ków wszerz. DŸwiêk ma jednak dobre odejœcie
w g³¹b, bo np. niesamowicie przestrzenna p³yta
z muzyk¹ do filmu Wyznania gejszy (John Wi-
liams, Sony Classical/Sony&BMG 77857, CD?)
zosta³a odtworzona w taki spektakularny spo-
sób, z dalekimi planami, oddechem.

Arcam nie jest odtwarzaczem uniwersalnym,
“przylepnym”, wymaga skonfrontowania z syste-
mem i oczekiwaniami. Jego cechy predestynuj¹
go m.in. do wspó³pracy ze wzmacniaczami lam-
powymi, gdzie elementy uk³adaj¹ siê zwykle
w odwrotny sposób ni¿ w CD73T, przez to
w³aœciwie siê z nim uzupe³niaj¹c. Bêdzie to te¿
dobry impuls dla ospa³ego systemu – Arcam na
pewno wyrwie go z drzemki. Pewnym u³atwie-
niem jest obecnoœæ dwóch identycznych par
wyjœæ analogowych. Przygotowane z myœl¹ o in-
stalacjach bêd¹ jak znalaz³ do prób z interkonek-
tami – podpinamy dwie pary jednoczeœnie (wyj-

Arcam zosta³
wyposa¿ony

w podwójny zestaw
analogowych wyjœæ
RCA, mo¿na wiêc

albo zbudowaæ
drug¹ strefê,

albo bawiæ siê
kabelkami...

œcia maj¹ osobne uk³ady wzmacniaj¹ce) i prze³¹-
czamy jedynie selektorem wejœæ we wzmacnia-
czu. Tak wiêc kupuj¹c Arcama, otrzymujemy te¿
okazjê do zabawy z kabelkami.


